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Γ��†ÛÂ�‚â‡τ�Σ 

ا يا أمري املؤمنني لو لبست ثوبً "قالت حفصة بنت عمر لعمر:  :عن سعد بن أيب وقاص قال
ألني من ثوبك، وأكلت طعاًما هو أطيب من طعامك، فقد وسع اهللا عليك الرزق، وأكثر لك 

  . "من اخلري

من شدة  ρأما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا : ((فقال حلفصة سأخاصمك إىل نفسك
   .فما زال يكررهها ويذكرها حىت بكت))، العيش؟

طعت أن أشاركهما مبثل عيشهما الشديد واهللا إن قلت ذلك أما واهللا إلن است"فقال هلا: 
   ".ألشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي
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1 زهد عمر رضي اهللا عنه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد... سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيشرف املرسلني، أ رب العاملني والصالة والسالم علىمَد ِهللا احلَ 

   فإخويت يف اهللا ،،،

يف ظل عرشه يوم ال ظل إال وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب ( لَنسمة إين أحبكم يف اهللاوالذي فلق احلبة وبرأ ا
  .)ظّله

  إخويت يف اهللا ،،،

  وكيف حالكم مع الدنيا؟ ؟..كيف حال الدنيا معكم؟..ا معكمكيف حال الدني ..كيف حالكم مع اهللا؟

 :فكأن أصحابه ومن معه تأذوا ا، فقال ،على مزبلة، فاحُتبس عندها τقال: مر عمر  τعن احلسن بن علي بن أيب طالب 
: ريب وأحق القول قول ريبيقول  ،ا تضرب للدنيا األمثالودائمً  ..مروا على مزبلة اليت عليها حترصون وعنها تتكلمون؛هذه دنياكم 

نـَْيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السَماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض َفَأْصبَ  َثَل اْلَحَياِة الدُه َعَلى  {َواْضِرْب َلُهم ميَاُح وََكاَن اللَح َهِشيمًا َتْذُروُه الر
  .]45الكهف: [ ُكل َشْيٍء مْقَتِدرًا}

Łáçâ_�^éÞ‚×Ö�ÜÓé×Â�]„â�àÚ��]�î×Â=JJ� �

قالوا: يا رسول اهللا إنه ميت، ولو كان حًيا  ؟"له بدرهمهذا  أيكم يحب أن"جبدي أَسّك َمّيت، فقال:  ρومر رسول اهللا 
هذه هي الدنيا ، ]2975صحيح مسلم:  –[صحيح  عليكم""للدنيا أهوُن على اهللا من هذا : ρلكان معيًبا، إنه أّسك، فقال رسول اهللا 

  .ليت يتصارع عليها الناسا

ا وماء فقط، اخلبز سيكلفه بضعة ال يذوق إال املاء واخلبز احلاف.. خبزً  ،الثالثني يوًما ،قلت مرة لو أن إنسانًا صام رمضان كله
كون بل ت :األطباء يقولون فقالوا أن أميوت؟! ..قل تسعة جنيه ..يكلفه مخسة جنيهات ،)اثالثني يومً (جنيهات طوال الشهر، شهر 

  مث الكل إىل املزبلة..! ز واملاء أشياء أخرصحته أفضل لو اكتفى باخلبز واملاء، قلت: وكل صراع هؤالء ليضعوا جبوار اخلب



 
 

www.yaqob.com                     _24أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

2 زهد عمر رضي اهللا عنه

í×eˆÚ�JJ^éÞ‚Ö]==� �

 وقف احلسن البصري بأصحابه فقال: تعاَل ألريك فالوذجهم آآآآآآآآه، وقف عمر بأصحابه على مزبلة فكأم تأذوا ا،
ا عن الرائحة املنتنة واملنظر السيئ)، فقال هذه دنياكم اليت عليها حترصون، وعنها تتكلمون، ستجد يف املزبلة املؤمنني بعيدً (ِامِش يا أمري 

   .مقتنيام رميت يف املزبلةزبلة، وهذا لبسهم يف املزبلة، و طعامهم وقد رمي يف امليف اآلخر.. 

 ."ما رأيت منظرًا إال والقرب أفظع منه" مان بن عفان رضي اهللا عنهقول عثوتذكرت  ،كنا نشّيع باألمس جنازة  !سبحان اهللا
   !!!عندما ترى منظر القرب ومنظر امليت، ولفوك يف الكفن كالبضاعة، ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة ..القرب

çÖ�å^è�å]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^è��ÌÎç¹]�]„â�^Þ†Ò„i� �

ذِكرهم القرب  ذَُكر القرب واملوت.. وعثمان وعلّي وأبو بكر رضي اهللا عنهم،در ما نفعه تَ ما نفعه ق وأظن أن عمر رضي اهللا عنه،
هو ليس النهائي لكن املآل بعد احلياة الربزخ، هو ما جيعل اإلنسان حيس بقيمة احلياة، ويعرف طريقه، يعرف قيمة  ،واملآل األخري

  .-سبحان اهللا العظيم - الدنيا.. ما هي الدنيا

Γ��†ÛÂ�‚â‡τ�Σ 

   ..هد عمر رضي اهللا عنهامسع يف ز 

يا أمري املؤمنني لو لبست ثوبًا ألني من ثوبك، وأكلت طعاًما هو "قالت حفصة بنت عمر لعمر:  :عن سعد بن أيب وقاص قال
ة كلمت سيدنا عمر يف هذا . وعندما تسمع أن أم املؤمنني حفص"أطيب من طعامك، فقد وسع اهللا عليك الرزق، وأكثر لك من اخلري

م سيدنا عمر يف املوضوع ذاته، وتسمع سيدنا عثمان بن عفان كلم سيدنا عمر يف وتسمع سيدنا أبا عبيدة بن اجلراح كلّ ، املوضوع
   ما.. ااملوضوع نفسه، كلهم يوصونه أن يوسع على نفسه شيئً 

أم  رضي اهللا عنه؛ رمن الزهاد عم أزهد ،أبو عبيدة وعثمان وحفصة ليسوا من أهل الدنيا، تعرف إنه كان حىت بالنسبة للزهاد
ا ربنا وسعها عليك وسعها أنت على نفسك، البس لك ثوبً  :وابنته تقول له ρنا أم املؤمنني، يعين زوجة النيب املؤمنني حفصة.. أم

  وكْل أكال أحسن من هذا. ،أحسن من هذا ،مقبوالً 
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3 زهد عمر رضي اهللا عنه

  :فقال حلفصة سأخاصمك إىل نفسك (قال هلا احكمي أنت)

…�îÏ×è�á^Ò�^Ú�àè†Ò„i�^Ú_��]�Ùç‰ρ�[�éÃÖ]�ì‚��àÚ� �

  من شدة العيش؟ ρا تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا أم

  أما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا من شدة العيش؟

  أما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا من شدة العيش؟

  "أتذكرين؟" :هلال ظل يكررها يقو ، ويذكرها حىت أبكاها فما زال يكررهها

أتذكرين عندما كان يرسل إىل  !طنه من الدقل، كان مير اهلالل واهلالل وال يوقد يف بيت آل حممد ناركان ال جيد ما ميأل ب  
هل عندكم (، أتذكرين ملا كان يصبح الصبح يقول )واهللا ما بات عندنا إال املاء( :فيقولون ؟)،هل عندكم من طعام(بيوته الثمانية 

   .فيقول أصبحت صائًما )،ال( :تقولون ؟)،طعام

   ؟تذكرين.. أتذكرين.. أتذكرين.. أتذكرينأ

واهللا إن قلت ذلك أما واهللا إلن استطعت أن أشاركهما مبثل عيشهما الشديد " :ما زال يذكـّرها حىت بكت، فقال هلا
   ".ألشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي

  . العيش اليت يعيشوا هم اآلن اوةحىت أصل لرخ ،كانوا يعيشوا  قال: جيب أن أشاركهم يف شدة العيش اليت

äÃÎ…ù�ä’éÛÏe�flêÖc�oÃe==JJ� �

عن هشام عن أبيه قال: حدثين صاحب أيلة أو أذرعات قال: ملا قدم عمر الشام بعث إّيل بقميصه ألرقعه له وأغسله، وكان 
 ما إليه فقد جتو ما، مس القميص القبطري ب عن مقعده قميص شقائق فغسلته، مث رقعته، وِخطت له قميًصا قبطريًا فبعثت لما أيت

  فقال هذا أنشفهما للعرق.  ،فلبس قميصه ،فقال: هذا ألني، مث رمى به وأخذ قميصه

ا، ا جديدً جتوب عن مقعده شقائق.. تقطـّع، غسله ورقعه وخيط له قميصً  ..سيدنا عمر كان يرتدي قميًصا تقطع من اجللوس
  ، مث تركه وقال دعنا مع قميصنا ولبس قميصه كما هو.)هذا أرق.. هذا ألني .. ا أطرىهذ ،!.. مجيل واهللا!اهللا(ملس اجلديد وقال: 
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4 زهد عمر رضي اهللا عنه

=[Üjè��]�Üjéãj�]�^Û×Ò�æ_� �

 :اشتهيته، فقال عمر :اهللا فقال عبد ؟اهللا بن عمر وإذا عندهم حلم، فقال ما هذا اللحم دخل عمر بن اخلطاب على ابنه عبد
   ".كفى يف املرء سرفـًا أن يأكل كل ما اشتهى ،!؟أو كلما اشتهيتم اشرتيتم !سبحان اهللا"

يعين هو كل الذي متيل إليه نفسك تشرتيه؟! الشراء شهوة،  ))،؟كلما اشتهيتم اشرتيتم أو(( ..أنا أريدك أن تعلق هذه الالفتة
  ؟!مكة يف ،shoppingيتسوق يف مكة رايح يعمل  )،shopping(: نعمل يقول لك ،أناسا عندهم شهوة الشراءأحيانًا جتد 

يريد أن يشرتي هذا، ويشرتي هذا، ويشرتي  ،وهذه الشهوة طاغية عند بعض الناس ،الشراء شهوة ،شهوة !سبحان اهللا العظيم
  أوكلما اشتهيتم اشرتيتم؟! !سبحان اهللا العظيم ،ويغري ويبدل وينتقي ،ويدور بالسوق، ويتفرج ويفاصل ،هذا

�å�Æ�hçm�êÖ�àÓè�==� �

عن قتادة أن عمر بن اخلطاب أبطأ على الناس يوم اجلمعة مث خرج فاعتذر إليهم يف احتباسه، وقال إمنا احتبسين غسل ثويب 
  ! ظره حىت جيف وخيرج به إىل اجلمعةهذا. كان يُغسل ومل يكن يل ثوب غريه، ثوب واحد يُغسل وينت

باملدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف  عن عمرو بن ميمون أنه رأى عمر بن اخلطاب قبل أن يصاب بأيام
 قاال محلناها أمرًا هي له مطيقة وما فيها كثري فضل، فقال: انظرا أال تكونا  ،لتما األرض ما ال تطيق؟فقال: أختافان أن تكونا قد مح

فما أتت عليه إال رابعة  ،ال حيتجن إىل أحد بعديمحلتما األرض ما ال تطيق، فقاال: ال، قال: إلن سلمين اهللا ألدعّن أرامل أهل العراق 
  حىت ُأصيب.

JJÑ^ËßÖ]�î�−�†ÛÂ==� �

أباهللا مسّاين لك رسول اهللا؟ يعين يف املنافقني،  :أنه كان يأيت حذيفة بن اليمان ويقول له من أحرج مواقف، عمر رضي اهللا عنه،
   .ال واهللا وال أُزّكي أحدا بعدك :فيقول حذيفة

عمر وأِمنَت؟ كيف؟!! ِملَ خاف عمر وأِمنَت أنَت؟!! كيف خاف  :ا أقولودائمً  ..عمر كان خيشى النفاق !يمسبحان اهللا العظ
ا من مسؤولية األمة، عمر ا من حساب ربنا له، كان عمر خائفً ا من النفاق، كان عمر خائفً كان خائفً   عمر وهو عمر، رضي اهللا عنه،

  !!؟هذا األمان الذي أنت تعيش فيهذا ا من أمانة بيت املال، إذن ملاكان خائفً 
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5 زهد عمر رضي اهللا عنه

Γ †ÛÂ�í³^}�Σ� �

 قال عمرو بن ميمون وإين لقائم ما بيين وبينه إال نسأل اهللا أن يرزقنا وإياكم حسن اخلامتة).(تعالوا إىل سياق خامتة عمر 
استووا، حىت إذا مل يَر فيهم  عبداهللا بن عباس غداة أصيب، وكان عمر بن اخلطاب إذا مر بني الصفني قام بينهما، فإذا رأى خلًال قال

  ولرمبا قرأ سورة يوسف أو سورة النحل يف الركعة األوىل حىت جيتمع الناس. :خلالً تقدم فكرب، قال عمرو بن ميمون يقول

يف صالة الصبح كان يصلي مبائة آية.. مائة آية يعين حوايل  ρخلطاب يصلي صالة الصبح، والرسول كان سيدنا عمر بن ا
أو سورة يوسف، فكان يطيل يف الركعة األوىل يف صالة الصبح حىت جيتمع  ،فكان يصلي بسورة النحل ستة أرباع ،أو ستةمخسة أرباع 

  حني طعنه. ،الناس، يقول عمرو بن ميمون فما كان إال أن كرب فسمعته يقول قتلين الكلب، أو أكلين الكلب

g×ÓÖ]��×jÎJJJJJ� �

فمات منهم تسعة، فلما  ،ا ومشاًال إال طعنه، حىت طعن ثالثة عشر رجالً أحد ميينً  وطار الِعلج بسكني ذي طرفني ال مير على
فأما  ،الرمحن بن عوف فقدمه رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنًسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه، وأخذ عمر بيد عبد

سبحان اهللا.. ( :وهم يقولون ،ما األمر غري أم فقدوا صوت عمرمن يلي عمر فقد رأوا ما رأيت، وأما نواحي املسجد فإم ال يدرون 
  الرمحن بالناس صالة خفيفة.  فصلى عبد ،)سبحان اهللا.. سبحان اهللا

��Ýø‰ý]�êŽÂĆ‚è�Øq…�‚ée��éßÿÚ�ØÃ«���ë„Ö]���‚Û£]�� �

الِعلج َيطعن عمر  ،وكان هذا ارم ،سالمواهللا وأنا أحتدث اآلن يف الطعن، أستشعر بالطعن يف بطين أنا، َيطعن عمر، َيطعن اإل
الرمحن بن عوف قدمه ليصلي بالناس، وخرج أُحُتِمل فلما  بعبد يرون، سيدنا عمر التفت ودفع الناس ال ..مث َيطعن املسلمني مييًنا ومشاالً 

قاتله اهللا لقد  (، فقال: )ة بن شعبةغالم املغري (فجال ساعة مث قال:  )،؟يا بن عباس انظر من قتلين(قال عمر بن اخلطاب:  ،انصرفوا
بان أن يكثر الُعلوج ، كنت أنَت وأبوك حتُ )ي اإلسالمعِ احلمد هللا الذي مل جيعل َمنييت بيد رجل يد ( :، مث قال)كنت أمرته مبعروف

  باملدينة وكان العباس أكثرهم رقيًقا.

فار.. من الكفار الذين يشرتوم وحيضروم الرقيق الكُ يعين كافر، يعين من  ..سيدنا عمر ملا طُِعن فوجئ! ..من طعنين! ِعلج
ال  املدينة ليخدموا، (وسيدنا عمر بيقول له أنَت وأبوك كنتما تستكثران من الِعلوج الكفار يف املدينة، والعباس كان أكثرهم رقيًقا، وأنا

 الذي مل جيعل منييت لرجل يدعي اإلسالم،  يقول: هذا الولد بالذات أنا كنت أمرته مبعروف، فلذلك قتلين). احلمد هللا ،أحب ذلك
   .يدخل اجلنة أبًدا كانت على يد كافر حىت ال
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6 زهد عمر رضي اهللا عنه

JkéÚ�äÞ_�Í†ÃÊJJ� �

هذا شرف.. فاحُتِمَل إىل  ،طِعن وهو ُيصلي ،شهيد احملراب قُِتل وهو بني يدي اهللا -سبحان اهللا العظيم -كان متأملا لكن
فبعض  ؛).. طُِعن يف جنبهال بأس( :، وقائل يقول)خناف عليه( :ل يومئٍذ، قائل يقولبيته، فكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل ذلك.. قب

فعرف وعرفوا  ،فؤيت بلنب فشرب فخرج اللنب من اجلرح )،لن متر ،ال(وبعض الناس يقولون:  ،)بسيطة بسيطة إن شاء اهللا(الناس يقول 
  أنه ميت.

=ÝøÇÖ]�Ćê×Â�]æ�…� �

ثنون عليه، هذا املوقف قبل أن ندخل يف سياق موت عمر، ووجلنا عليه وجاء الناس يُ  وخذ يقول ابن عباس رضي اهللا عنه..
ن لك من قد كا ،أبشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهللا" :ناس بدأوا يدخلون يتكلمون مع سيدنا عمر وميدحونه، وجاء رجل شاب فقال

واهللا إين وددت  ،بن أخيا يا" :فبكى عمر وقال ؛" شهادةمت، مث اسُتخلفت فعدلت، مثوِقَدم اإلسالم ما قد عل ρصحبة رسول اهللا 
   .، فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض"أن ذلك كفاف ال َيل وال عليّ 

فقال:  )،!ردوا علي الغالم(طويال بعض الشيء قال:  جالبيته.. بنطالونه.. سيدنا عمر رآه وهو يلتفت وجد ثوبه.. قميصه..
حىت وهو ميوت مل يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رغم أنه قبلها  ؛)أنقى لثوبك، وأتقى لربكوبك فإنه ارفع ث ،بن أخيا يا(

  لكنه عمر. )إن هذا الِعلج كنت أمرته مبعروف ويته عن منكر( :بقليل قال

  إخويت ،،،

  ر. نلتقي يف اللقاء القادم مع احللقة األخرية يف حياة عم ،دروس كثريةيف هذا السياق مدرسة. 

  

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


